
                                                  Plán akcí na rok 2018      

8. 1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

15. 1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

22. 1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

24. 1. od 17,00 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O veliké řepě

29. 1. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

5. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

12. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 2. od 10,00 hod.
- prezentace od 9,30 hod.

Hala ZŠ Jiráskova, BN

Závody v dětské atletice
- pro všechny děti ročník 2008 a mladší

19. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

21. 2. od 17,00 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O pejskovi a kočičce – jak ……

26. 2. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

5. 3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

8. 3. od 19,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – logopedická prevence

12. 3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

19. 3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

21. 3. od 17,00 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O smolíčkovi



26. 3. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

28. 3. od 15,30 hod.

Sraz před stanicí, ul. Černoleská, BN

Návštěva hasičské zbrojnice 
– prohlídka areálu a vozidel.

2. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

9. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

11. 4. od 19,30 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – vývoj dítěte v předškolním věku

16. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 4. od 17,00 hod.

Gymnázium - aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
O šípkové růžence

23. 4. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

25. 4. od 15,30 hod.   
                           
Hřiště na sídlišti Spořilov, BN

Dětské dopravní hřiště 
– sportovně dopravní odpoledne – soutěžní 
disciplíny.
- s sebou odstrkovadla, tříkolky, koloběžky, kola.

7. 5. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

10. 5. od 9,30 do 12,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Den pro maminky 
- pro ženy každého věku
- relaxační dopoledne s kosmetičkou, manikérkou, 
kadeřnicí a masérkou.
- hlídání dětí během relaxace zdarma

17. 5. od 18,00 do 21,00 hod.

MC Hvězdička – herna

Jak voní má duše? 
– aromaterapeutická dílna.
– vytvoříte si svůj originální parfém.

24. 5. od 19,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Beseda – Příprava k porodu

30. 5. od 15,30 hod. 

Vnitroblok na „starém“ Spořilově

Sportovně zábavné odpoledne ke Dni dětí
– soutěžní disciplíny s lanovkou a skákacím 
hradem od Rádia Blaník

14. 6. od 18,00 do 21,00 hod.

MC Hvězdička – herna

Aromaterapie na cesty / domácí lékárnička.
- aromaterapeutická dílna.

16. 6. od 9,30 hod.
- prezentace od 9,00 hod.

Hřiště ZŠ Jiráskova, BN

Závody v dětské atletice



21. 6. od 9,30 – 11,30 hod

MC Hvězdička - herna

Poslední herna v tomto školním roce před 
prázdninami - pro děti od miminek až pro 
předškoláky.

27. 6. od 15,15 hod.
- start od 15,15 do 16,15 hod.

Sraz u vstupní brány do 
Konopišťského parku (cca 300 
metrů od fotbalového stadionu)

Cesta za pohádkou 
– letos jdeme za Koblížkem.
- po cestě plnění úkolů u pohádkových bytostí 
z pohádky O koblížkovi.

9. 7. – 13. 7. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor - Hokus pokus – La Mamka
- pro děti věk 6 až 9 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku.

16. 7. – 20. 7. od 7,30 do 16,30 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + hřiště +
výlety

Příměstský sportovní tábor
- pro děti věk 5 až 10 let
- téma Zimní olympijské hry

23. 7. – 27. 7. od 7,00 do 17,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + rodinná
mini farma Teplýšovice + výlety

Příměstský tábor mezi zvířátky
- pro děti věk 5 až 11 let

6. 8. – 10. 8. od 8,00 do 16,00 hod.

MC Hvězdička - tělocvična + výlety a
pokusy

Příměstský tábor - Hokus pokus – La Mamka
- pro děti věk 6 až 9 let (po domluvě i sourozenci 
jiného věku.

20. 8. – 24. 8. od 7,30 do 16,00 hod.
MC Hvězdička tělocvična + hřiště + 
výlety

Příměstský atletický tábor 
- pro děti věk 6 až 12 let
- téma Antičtí bohové a antické hry

27. 8. – 31. 8. od 7,00 do 17,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična + rodinná
mini farma Teplýšovice + výlety

Příměstský tábor mezi zvířátky
- pro děti věk 5 až 11 let

3. 9. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

10. 9. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

12. 9. od 15,30 hod. 

Farní zahrada Karlov, Benešov

Zábavné odpoledne s táborákem 
– soutěžní disciplíny na téma devatero řemesel, 
opékání buřtíků, zpívání písniček u kytary.

17. 9. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

24. 9. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

18. 9. od 9,30 – 12,30 hod.

MC Hvězdička – herna

První herna v novém školním roce, pro děti 
od miminek až pro předškoláky.

1. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

8. 10. od 19,30 – 22,00 hod. Keramický večerní kurz



MC Hvězdička - herna

?. 10. od 17,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší
?

15. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

22. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

25. 10. od 19,00 hod.
MC Hvězdička - tělocvična

Ženy dětem – cvičení pro ženy každého věku
- výtěžek ze cvičení bude věnován DD Racek

29. 10. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

3. 11. od 16,30 hod. 
- registrace masek od 16,30 do 
17,00 hod.

Start – u Piaristické koleje, 
Masarykovo náměstí, Benešov

Halloweenský lampiónový průvod v maskách 
- zakončený vyhlášením nejlepších masek a 
ohňostrojem.

5. 11. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

15. 11. od 9,30 do 12,00 hod.

MC Hvězdička – herna

Relaxační dopoledne pro maminky 
- pro ženy každého věku
- dopoledne s kosmetičkou, manikérkou, kadeřnicí 
a masérkou.
- hlídání dětí během relaxace zdarma

12. 11. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

19. 11. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 11. od 17,00 hod.

Gymnázium – aula, ul. Husova, BN

Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší

?. od ?. hod.
MC Hvězdička - tělocvična

Beseda – Návrat do práce, motivace, 
možnosti, podmínky. 

26. 11. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

3. 12. od 16,00 hod. 

KD Karlov, Benešov

Mikulášská besídka 
- s pohádkou Krtek a sněhulák 
– Mikuláš s andělkami a hodní čerti mají pro děti 
přichystanou malou nadílku.

3. 12. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz



10. 12. od 19,30 – 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

?. 12. od 13,00 hod.
- prezentace od 12,30 hod.

Hala ZŠ Jiráskova, BN

Vánoční závody v dětské atletice

17. 12. od 19,30 - 22,00 hod.

MC Hvězdička - herna

Keramický večerní kurz

Akce zde budou aktuálně doplňovány.

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na těchto kontaktech:

hvezdicka@hvezdicka.info

731 197 930 Blanka Škorpová

739 636 981 Martina Götzová

mailto:hvezdicka@hvezdicka.info

